OBEC VŘESINA

Zápis č. 101/2017 z jednání rady obce Vřesina dne 04.12.2017

Přítomni:

Jitka Kozelková
Ing. Martin Lička
Ing. Jiří Augustin
Pavel Pokorný
Prof. Ing. Vladimír Vašínek

starostka obce
člen rady
místostarosta obce
místostarosta obce
člen rady
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Zápis Komise pro rozvoj obce .......................................................................................................... 3
1. Kontrola usnesení

Rada obce provedla kontrolu usnesení a shledala, že všechna usnesení jsou plněna
2. Jednání -Hegarovi
Na jednání rady obce Vřesina byli pozváni vlastníci parcel č. 4/1 a 3 vše k.ú. Vřesina u Bílovce za účelem
řešení situace přeložky kanalizačního řadu DN 1200 BET. Zástupci vlastníků těchto pozemků pan Ing Rostislav
Hegar a paní Marie Hegarová. Tito reagovali na písemnou výzvu rady obce k jednání o možnostech odkupu
pozemku či sjednání věcného břemene ke kolaudaci zbylé části stoky. Vlastníci pozemků přišli s návrhem vůči
obce k prodeji těchto pozemků, jejichž součástí je i dvougenerační rodinný dům a garáž a to za těchto
podmínek: prodej pozemku za cenu tržní v místě a čase, prodej rodinného domu za cenu, za kterou by byl
postaven dle dnešních platných norem dům stejný o shodném zastavěném prostoru a dispozici. Rada obce,
aby zjistila cenu těchto nemovitostí, rozhodla zadat dva nezávislé posudky.
Rada obce Vřesina bere na vědomí podmínky vlastníků k odkupu pozemků parc. č. 4/1 a 3
vše k.ú. Vřesina u Bílovce včetně budov na nich stojících.
Rada obce jednomyslně rozhodla o pořízení dvou posudků na odhad ceny na pozemky
parc. č. 4/1 a 3 vše k.ú. Vřesina u Bílovce s tím, že odhad ceny budov bude proveden v ceně za
kterou by byl postaveny dle dnešních platných norem o shodném zastavěném prostoru a dispozici
a odhad ceny pozemku v ceně tržní.
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3. Oprava žádostí o neinvestiční dotaci – Kostelní jednota a FC Vřesina
Finančním výborem obce byl předložen dopis se stanoviskem ministerstva financí k obsahu veřejnoprávní
smlouvy k čerpání neinvestiční dotace z rozpočtu obce Vřesina pro spolky působící na území obce. Vzhledem
k tomuto stanovisku, rada obce požádala jednotlivé zástupce spolků o opravu žádostí. Opravené žádosti by
měly být doloženy na nejbližším zastupitelstvu obce Vřesina ke schválení.
Rada obce jednomyslně schvaluje pozastavení schvalování dotací organizacím do doby
uvedení žádostí do souladu s veřejnoprávní smlouvou v souladu se stanoviskem Ministerstva
financí České republiky, které je přílohou č. 1-101 tohoto zápisu..
Rada obce jednomyslně pověřuje starostku obce jednáním se zástupci dotčených
organizací k předložení opravené žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Vřesina
v souladu se stanoviskem Ministerstva financí České republiky, které je přílohou č. 1-101 tohoto
zápisu.

Pozn: ještě před sepsáním tohoto zápisu byly žádosti předkládané zastupitelstvu obce upraveny a
veřejnoprávní smlouvy schváleny 6.12.2017

4. Žádost ČSOP o příspěvek
Jako každý rok, rada rozhodla schválit dar na provoz záchranné stanice živočichů v Bartošovicích. Tato stanice
má v působnosti také zraněná zvířata z naší obce. Žádost je přílohou č. 2-101 tohoto zápisu.
Rada jednomyslně rozhodla schválit dar na provoz Záchranné stanice a Domu přírody
Poodří v Bartšovicícho ve výši 2.000 Kč provozovanou Českým svazem ochranců přírody ZO Nový
Jičín 70/02 se sídlem Bartošovice 146, 74254 Bartošovice, IČ: 47657901 a pověřuje starostku obce
Jitku Kozelkovou podpisem darovací smlouvy.
5. Sponzorský dar ZŠ
Starostka obce věnovala ZŠ a MŠ Vřesina pro účely zajištění lyžařského výcviku finanční dar.
Rada obce jednomyslně schvaluje přijetí daru ve výši 10.000 Kč Základní škole a Mateřské
škole Vřesina, okres Ostrava-město, p.o. poskytnutého Jitkou Kozelková, ***,***.
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6. Vícepráce na LHP
Radě obce byl předložen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ke zpracování lesního hospodářského plánu na roky
2018-2027. Vzhledem ke změnám některých dotčených pozemků bude cena navýšena o 1 500 Kč oproti
původní ceně.
Rada obce jednomyslně schvaluje vícepráce za lesní hospodářský plán zpracovaný firmou
Lesnická projekce Frýdek-Místek a.s., se sídlem Nádražní 2811, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 25351079
ve výši 1.500 Kč z důvodu úprav rozsahu dotčených pozemků a pověřuje starostku obce Jitku
Kozelkovou podpisem dodatku smlouvy o dílo č. 1, který je přílohou č. 3-101 tohoto zápisu.
7. Zápis Komise pro rozvoj obce
Rada obce bere na vědomí zápis Komise pro rozvoj obce ze dne 21.11.2017

Jitka Kozelková
starostka

Ing. Jiří Augustin
místostarosta

Zápis byl proveden dne 8.12.2017

Zápis č. 101/2017 z jednání rady obce Vřesina dne 4.12.2017, strana 3

